
 

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY RODIČŮ:  
 

1. Budou přípravné kurzy online? 
V případě příznivé epidemické situace se budou konat prezenčně, 
v případě nepříznivé situace jsme připraveni na výuku online. Konají se 
v termínu od 23. 1. do 3. 4. 2023. Cena je 1800 Kč. Více informací najdete 
na našem webu. 

 
 

2. Jaká budou kritéria přijímacích zkoušek?  
Kritéria přijímacích zkoušek zveřejní ředitelka školy  
na webových stránkách školy do 31. ledna 2023. 
 
 
 

3. Co znamená název? Jak funguje obchodní akademie a jak funguje 
jazyková škola? 
Obchodní akademie Pardubice je střední škola, na které studují žáci v 
denním maturitním oboru obchodní akademie 63-41-M/02.  
Jazyková škola nabízí odpolední výuku jazyků a možnost složit státní 
jazykové zkoušky žákům i veřejnosti. 
 
 

4. Kolik žáků se dostane? 
Pro školní rok 2022/2023 přijímáme 90 uchazečů do tří tříd. Záleží na 
výsledcích přijímacích zkoušek u ostatních uchazečů. Vzhledem k tomu, že 
každý uchazeč podává dvě přihlášky, se pořadí přijatých bude měnit.  V 
případě nepřijetí doporučujeme neváhat a podat odvolání. Informace o 
počtu přihlášených a přijatých uchazečů na střední školy najdete na 
atlasskolstvi.cz . 
 
 

5. Bude se u přijímacích zkoušek počítat vysvědčení? 
Ano, započítávat se bude hodnocení z vybraných předmětů na vysvědčení 
za 2. pololetí osmého a 1. pololetí devátého ročníku. Dohromady může 
uchazeč získat za hodnocení z obou vysvědčení 36 bodů z celkem 136  
(celkově 100 bodů může uchazeč získat v testech jednotných přijímacích 
zkoušek). 
 
 
 
 
 

https://www.atlasskolstvi.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/


 

 

 
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY ŽÁKŮ: 
 

1. Čím budu, až vystuduji obchodní akademii? 
Naši absolventi nacházejí široké uplatnění v podnikání i v administrativě. 
Pracují např. jako ekonom, účetní, administrativní pracovník, obchodní 
zástupce, personalista. Většina našich absolventů pokračuje ve studiu na 
VŠ (75 %) a studují ekonomické obory na široké škále fakult, věnují se 
studiu jazyků, ale i dalším oborům.  
V průběhu studia žáci zjistí, co je opravdu baví, a najdou inspiraci pro další 
studium. Kdo se ale pro další studium nerozhodne, má odborné vzdělání a 
možnost uplatnit se hned po maturitě. 
 

2. Mohu studovat na Obchodní akademii Pardubice, když budu mít 
tréninky, soutěže, zápasy atd.? 
Ano, žákům, kteří se věnují intenzivně nějaké mimoškolní aktivitě 
tolerujeme vyšší absenci. Žák si ale musí vše doplnit (má k dispozici 
kopírku, tiskárnu, knihovnu, denní místnost vybavenou počítači …).  
O veškerých plánovaných absencích musí být předem informován třídní 
učitel. 
 

3. Jak velkou mám šanci, že se dostanu? 
Záleží na úspěšnosti ostatních uchazečů a na tvojí úspěšnosti v testech. 
Žák, který nepodcení přípravu na přijímací zkoušky a má v průběhu studia 
na ZŠ 1, 2 a 3, má velkou šanci se dostat. 
 

4. Jezdíte na zahraniční exkurze každý rok? 
Ano, pokud je příznivá epidemiologická a bezpečnostní situace, jezdíme i 
na několik zahraničních exkurzí ročně. 
 

5. Mohu být ve stejné třídě s kamarádkou? 
Je to možné, pokud si zvolíte stejnou kombinaci jazyků. Nicméně  
o umístění žáků do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka školy. 
 

6. Kolik jazyků se musím učit? 
Každý žák se učí dva jazyky, „maturitní“ (první) jazyk, tedy angličtinu, a 
„nematuritní“ (druhý) jazyk. Zde je na výběr ze tří jazyků - ruština, 
němčina a francouzština. 
 

7. Mohu změnit jazyk ze základní školy? 
Ano, s nematuritním jazykem, s druhým jazykem, se na střední škole 
znovu začíná. V angličtině se předpokládají znalosti ze základní školy. 
 


